
p a y z h e h
شـرکـت سـاختمانـی پایـژه نمـا بنـا

پایـژه  نمـا بنـا



p a y z h e h
شـرکـت سـاختمانـی پایـژه نمـا بنـا



ــی  ــتر. آدم ــن را بیش ــان آفری ــی جه ــم ول ــت داری ــان را دوس           جه
ــری اســت  ــی اســت؛ نیمــی از آب و گل و نیمــی از جــان و دل. زائ معجون
از عالــم بــی رنگــی بــه ســوی عالــم رنگهــا. گذرگاهــی اســت زیبــا بــرای 
ــی  ــاس خداگونگ ــا دو احس ــه ب ــری ک ــرش. هن ــرای هن ــی ب او و منزلگاه
)زیبایــی و خالقیــت( و احســاس انســان گونگــی )ســاختن( پیونــدی عمیــق 
و ناگسســتنی دارد.شــرکت پایــژه نمــا بنــا بــا اســتعانت از موهبــت خــدادادی 
ــتاوردهای  ــود، دس ــص خ ــای متخص ــزد نیروه ــی در ن ــی و زیباآفرین زیبای
بیــش از  دو دهــه فعالیــت خــود را در عالــم مشــهود بــه رخ شــیفتگان هنــر 

کشــیده اســت. 



ساختمان گنجینه اسناد ملی ایران

ســاختمان وزارت راه و ترابری

ساختمان صندوق توسعه ملی

ساختمان وزارت نیرو



سیستم ها ی سقف شیشه ای
Unitizedسیســتم های کرتین وال ودیوارهای شیشه ای
سیستم های اسپایدرنماسازی استیل ومسنماسازی آلومینیومی

سایه بان و لوورهای شیشه ای
سایه بان و لوورهای آلومینیومی و استیل

نماسازی سنگ و سرامیک

نماسازی سمنت بورد
 نماسازی

 نماسازی
HPLGRC

و هر نوع متریال جدید و دیتایل های خاص که مورد نیاز باشد
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خشک

 نماسازی
Terracotta

            شــرکت پایــژه نمــا بنــا در زمینــه ســاخت ابنیــه واجــرای نماهــای مــدرن 
ــاختمان و  ــر در س ــاک و تجدیدپذی ــای پ ــرژی ه ــری ان ــه کارگی ــی و ب و صنعت
نیروگاهــی تــالش نمــوده اســت تــا بــا تکیــه بــر پرســنل مجــرب ، امکانــات فنــی و اجرایــی ، 
امکانــات تولیــدی و توانایــی هــای بازرگانــی خــود در جهــت تامیــن نیازهــای بــازار مصــرف داخلی و 

خارجــی بهتریــن محصــول وقیمــت را ارائــه نمایــد.    
             نماهای مدرن، و صنعتی

در راســتای تحقــق اهــداف شــرکت پایــژه نمــا بنــا و ارائــه بهتریــن راهــکار منطبــق بــر نیازهــای 
مشــتریان،  الزامــات قانونــی و همچنیــن هماهنگــی بــا محیــط اطــراف ایــن مجموعــه بــا بــکار 
گیــری آخریــن دســتاوردهای علمــی و فنــی تولیدکننــدگان جهانــی محصــوالت وتجهیــزات مرتبط 
بــا مفاهیــم نمــا ، آمــاده ارائــه خدمــات در حــوزه طراحــی ، ســاخت ، تجهیــز و اجــرای مــوارد ذیــل 

مــی باشــد :





ساختمان اداری تجاری شرکت بهنوش ایران



ساختمان پرتو نگاری، اهوازساختمان شعبه سرپرستی بانک ملت، بیرجند

ODCCساختمان شرکت طراحی و ساختمان نفت ساختمان بیمارستان مهر، تهران

ایستگاه مرزی راه آهن اینچه برون



بیمارستان قائم رشت



ساختمان جهاد کشاورزی، استان قم







ورزشگاه خیریه منیری، الرستان



بازار بزرگ ایران مال





پروژه قو الماس خاورمیانه ، سلمانشهر





بیمارستان شهید باهنر، کرمان





( حرم مطهر حضرت امام خمینی )ره





ساختمان تاالر مرکزی، ارومیه

ساختمان هتل فرهنگ رضوی، مشهد



ساختمان مرکز تلفن همراه ایران

ساختمان کشتیرانی



    
 امــروزه بــا کاهــش مصــرف ســوخت هــای فســیلی در جهــان و محــدود بــودن منابــع انــرژی فســیلی و مشــکالت
ــی زیســت ــه  آالیندگ ــر ک ــد پذی ــو و تجدی ــای ن ــرژی ه ــه ای ، اســتفاده از ان ــای گلخان  ناشــی از انتشــار گازه
 محیطــی هــم بــه دنبــال نداشــته باشــند  ، نقــش پــر رنگــی در ســبد انــرژی کشــورهای مختلــف جهــان به دســت

آورده است
 داشــتن انرژیهــای مناســب عمــده تریــن عامــل اقتصــادی جوامــع صنعتــی پــس از نیــروی انســانی اســت چــرا که
 انــرژی یــک نیــاز اساســی بــرای اســتقرار توســعه اقتصــادی ، رفــاه اجتماعــی ، بهبــود کیفیــت زندگــی و امنیــت

جامعه اســت
ــرژی هــای  در راســتای تامیــن انــرژی، شــرکت پایــژه نمــا بنــا گامــی بلنــد درجهــت ایجــاد و اســتفاده از ان
 پــاک و تجدیــد پذیــر در صنعــت ســاختمان و نیروگاهــی برداشــته اســت کــه  درگــروه هــای کاری

ذیــل ارائــه خدمــات مــی نمایــد

 طراحــی و اجــرای ســاختمان هــای تولیــد کننــده الکتریســیته بــا اســتفاده از انــرژی خورشــیدی بــا بکارگیــری     
شیشــه هــای شــفاف یــا نیمــه شــفاف ترکیــب شــده بــا ســلول هــا و فیلــم هــای نــازک خورشــیدی در نمــا و بــام

طراحی و اجرای توربین های بادی قابل استفاده در فضاهای شهری و ساختمان 
طراحی ، اجرا و تامین نیروگاه های خورشیدی و بادی 

ارائه مشاوره و تامین فاینانس داخلی و خارجی در خصوص نیروگاه های خورشیدی و بادی 

انرژی های پاک و تجدیدپذیر در صنعت ساختمانی و نیروگاهی
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